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Colofon 
 
‘Un Peu de Tout’ is een uitgave van de Club Franse Motoren en verschijnt  
vier maal per jaar. 
 
Bestuur: 
Voorzitter: Wil Streep, Zoelenseweg 1, 4003 EK Tiel. (0344) 68.20.21 
Secretaris: Christ de Graaf, De Vlaskam 10, 4765 DH Zevenbergschen Hoek 
 (0168) 45.30.57 
Penningmeester: Jan Horsman, Glanzerhof 8, 5709 GE Helmond. (0492) 51.86.98 
Techniek: Ton Dorland, Veldstraat 15, 3881 JM Putten. (0341) 36.13.52 
Webmaster: Paul Jonkman, Zonnenbergstr. 33, 7384 DK Wilp-Achterhoek  
 06-10.12.11.48 
  
Secretariaat/evenementen: 
CFM t.a.v. het secretariaat, De Vlaskam 10, 4765 DH Zevenbergschen Hoek 
Email: info@clubfransemotoren.nl   (0168) 45.30.57 
 
Documentatiecentrum: 
Rien Neels, bezoek op afspraak (0416) 31.20.01 of (06) 36.20.00.14 
Email: CFM-DC@tele2.nl 
 
Aanspreekpunt voor technische vragen: 
Ton Dorland, (0341) 36.13.52   Email: tondorland@kpnplanet.nl 
 
Ledenadministratie + verzending "Peu": 
Peter Mosseveld, Muntersdonk 17, 7326 BD Apeldoorn (055) 543.03.06 
Email:  info@clubfransemotoren.nl 
Lid worden of lidmaatschap beëindigen kan door  contact op te nemen met de  
Ledenadministratie. 
 
Contributie: 
• De contributie bedraagt:  €20,=  (of € 30,= voor 1½ jaar na 1 aug van lopende jaar) 
• Bankrek.nr: NL39 RABO 03 77 32 84 80 t.n.v. Club Franse Motoren, Helmond 
• BIC:  RABONL2U. Email: cfm.penningmeester@gmail.com  Tel: (0492)51.86.98 
 
Redactie: 
Paul Jonkman, (06) 10.12.11.48,  E-mail: cfm.redactie@gmail.com 
•  Advertenties: € 32,50 per ½  blz per jaar; tarieven en voorwaarden op aanvraag 
 
Website:  
clubfransemotoren.nl   (email: info@clubfransemotoren.nl) 
 
Mijn CFM: 
Toegang tot het afgesloten gedeelte van de website. Inloggegevens zijn bij aanvang 
van het lidmaatschap ontvangen. Kwijt? Neem contact op met de  redactie, bij voor-
keur per e-mail. 
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Email kopij:  cfm.redactie@gmail.com 

Voorpagina en achterpagina 
• Hans staat al jaren op de beurs van Rosmalen en Kootwijkerbroek. 

Vijfentwintig jaar geleden begon de club bij Wim en Nel in Barneveld. 
De clubstand en de onderdelenstands vormen al 25 jaar de ontmoe-
tingsplaats voor clubleden. Alweer 25 jaar? 

Bijlagen 
Er zijn bij deze Peu de Tout geen bijlagen.  
 
 
Dank 
Uw betaling voor 2015 is ontvangen, waarvoor onze dank. 
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Fabrikant van eersteklas uit-
laatsystemen voor Oldtimer-

motorfietsen. 
Sinds 1935 producent van uitlaat-
dempers en bochten. 
Oorspronkelijk gevestigd in Hilver-
sum en sinds 2011 te Hattem. 
Op een ambachtelijke wijze vervaar-
digd en volgens originele modellen 
en methoden.  
Hoge kwaliteit in maatvoering en 
afwerking garanderen de uitstraling 
van uw klassieker of Oldtimer motor. 

Speciaal of naar uw model     
gemaakt 

Bij restauraties komt het regelmatig 
voor dat uitlaten ontbreken. In dit 
geval zijn wij in staat om passende 
bochten en dempers te maken. Uw 
motor komt dan bij ons logeren en 
wordt voorzien van een authentiek 
uitlaatsysteem. Alle andere wensen 
op uitlaatgebied zijn bespreekbaar. 
Wij zijn graag bereid om te adviseren 
vanuit ons vakgebied. 
Hiervoor is een telefonische afspraak 
noodzakelijk. 

(commerciële advertentie) 
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Voorwoord 
Het is alweer 25 jaar geleden dat onze club werd opgericht. Doen we het nou 
anders dan toen ? Qua restaureren denk ik niet. Het gaat nog steeds om die 
oude roestige motoren uit Frankrijk uit de jaren twintig - dertig. Er is hooguit 
wat minder aanbod, maar als je op een van de bekende Franse marktplaatsen 
kijkt (www.leboncoin.fr), dan sta je nog versteld wat er nog aan ‘oud ijzer’ 
te voorschijn komt. 
 
Kopen en informeren 
Met het noemen van deze website, komen toch op een punt wat aanzienlijk 
veranderd is vergeleken met 1990. Toen hadden we eigenlijk nog geen inter-
net. Voor de aanschaf  van een restauratieproject was  je volledig afhankelijk 
van handelaren, beurzen en advertenties in de klassieke motorbladen. 
Nu kun je ‘googlen’ op internet en je kunt eigenlijk op eenvoudige wijze iets 
van je gading vinden.  Van de vier  klassieke motoren, die ik de afgelopen 
jaren heb aangeschaft, zijn er drie via internet in Frankrijk gekocht. 
Andere zaken, welke met de komst van internet aanzienlijk veranderd zijn, 
dat is de informatievoorziening en de verkrijgbaarheid van onderdelen en 
restauratiehulpmiddelen. Een van de redenen dat onze club indertijd is opge-
richt, is dat er toen heel weinig bekend was over Franse motoren in Neder-
land. In ons land waren we toch meer op de Engelse en Duitse motoren ge-
richt. Daartoe hebben we binnen de club een documentatiecentrum met een 
schat aan informatie over Franse motoren. Maar sinds de komst van internet 
vindt je ook over Franse motoren veel op internet.  
Kijk bijvoorbeeld eens op http://terrot.club.pyreneen.free.fr. Deze club is 
inmiddels opgeheven, maar gigantische hoeveelheid informatie, die zij in de 
loop de jaren hebben verzameld, is nog steeds beschikbaar. Overigens biedt 
onze website clubfransemotoren.nl ook tientallen links naar goede Franse, 
Nederlandse en andere sites. 
 
Is het restaureren zelf nou veel veranderd sinds 1990?  
De middelen en technieken om het oude ijzer te lijf te gaan: daar is eigenlijk  
niet zoveel aan veranderd. Je moet nog steeds ontroesten, lakken, reviseren 
enzovoort. Ik doe het tenminste niet veel anders dan 25 jaar geleden.  
 
Clubgenoten 
En daar kun je soms best wat hulp bij gebruiken van je clubgenoten. Onont-
beerlijk, ondanks of juist ook via internet. En dat is dan de waarde van het 
onze club. Op naar de volgende 25 jaar. En op naar de Kennisdelendag op 28 
maart!! 
 
Jan Horsman 
Penningmeester 
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Clubweekend en Jubileum-Jaarrit Wilp 
Zaterdag 5 en zondag 6 september organiseert de CFM de Jubileum-Jaarrit. 
Het is dan bijna 25 jaar geleden dat de club werd opgericht. Er zullen enkele 
speciale accenten zijn, alles kunnen we daar nog niet over vertellen. Ga er 
maar vanuit dat je als feestvierder wordt ontvangen en dat het feest op veel 
momenten tijdens het weekend merkbaar is. 
 
Camping Boerderij Den Hoek 
Fam. Reinders, Leemsteeg 23, 7384 SN Wilp-Achterhoek. (055) 519.19.55 
De tarieven van de boerderijcamping zijn voor eigen rekening. 
 
Feest in Twello 
Twello heeft 1x per jaar een groot dorpsfeest. We zitten er net ver genoeg 
vandaan om er geen last van te hebben. Overdag braderie, kermis en ‘s 
avonds veel muziek. 
 
Stoomfestival 
De Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM) bestaat 40 jaar. Tientallen 
stoomlocomotieven zullen tussen Apeldoorn en Dieren lawaaiig voorbij rij-
den. We zullen zeker enkele treinen zien rijden. Daar zorgen we gewoon 
voor. 
 
Dinerbuffet 
Bezoekers en clubleden zijn met hun partner van harte welkom tijdens het 
dinerbuffet op zaterdagavond. Er zijn meerdere gangen, zodat tussendoor 
voldoende tijd is om bij te praten. 
Niet iedereen is in staat om met de oude motor rijdend het clubweekend te 
bezoeken. Alle leden zijn van harte welkom om het feestdiner bij te wonen. 
 
Herinnering 
Alle bezoekende leden krijgen een aandenken mee naar huis. De herinnering 
is achteraf ook te bestellen als je het weekend niet aanwezig kunt zijn. 
 
Inschrijfformulier volgt in Peu 93. Voorinschrijven is al mogelijk: 
ptm.jonkman@gmail.com 
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In het schuurtje bij Wim van Duuren 
 
Ik ben als interviewer al bij vele collega’s gewees t en heb diverse werkplekken 
gezien. Iedere keer was de inrichting totaal anders . Deze keer echter viel ik stijl 
achterover. Dit was geen hobbyruimte meer maar een kleine goed uitgeruste 
fabriek. De foto’s geven een goede impressie. Wim w oont en werkt op hetzelfde 
adres in de binnenstad van Gouda, in het oude gedee lte. Hij is 84 jaar oud, nog 
altijd in prima conditie en rijdt nog steeds op o.a . een 1000cc Honda . Hij rijdt 
op de Rijksweg het liefst vanwege de veiligheid voo r de auto’s uit. En ook op-
merkelijk: wat Wim technisch niet weet, dat weet zi jn vrouw dan wel. 

 
Wim vertelt: 
Ik ben voor de oorlog geboren in 1930 en heb de oorlog in al zijn facetten 
meegemaakt. Om in die periode iets te verdienen als jonge knaap ben ik fiet-
sen gaan repareren en maakte ik bijvoorbeeld van tuinslang of oude autoban-
den nieuwe fietsbanden. Ik werd zeer vindingrijk, er waren geen onderdelen 
te koop, ik knutselde toentertijd wat af. Na de oorlog ben ik uiteindelijk in 
1954 als automonteur gaan werken in een garage om in 1959 als zelfstandig 
fietsen handelaar c.q. hersteller te gaan werken. 
Daartoe kocht ik de leegstaande bakkerij op mijn huidige adres ,verbouwde 
het en startte. Een logisch vervolg op de fietsen waren de bromfietsen. Daar 
ik ook bromfietsen repareerde groeide de zaak voorspoedig. We verkochten 
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300 tot 400 nieuwe Gazelle brommers per jaar. Een en ander liep zo goed 
omdat mijn vrouw Gerda de financiën, de in-en verkoop en het onderhande-
len deed, en ook van die tweedehands brommers. Zonder haar geen floreren-
de zaak. Ik was achter in de werkplaats en zij voor. Eerlijkheid en betrouw-
baarheid was ons handelsmerk. Elke cent werd in het bedrijf gestopt. We be-
taalden alles cash. 

In 1972 hebben we het naastgelegen pand gekocht. Bromfietsen werden mo-
toren, oud en nieuw. Ruimte voor opslag en stalling van oude en nieuwe mo-
toren , onderdelen en de vele grote machines was er nauwelijks, maar we 
moesten het wel doen. 
Door studie zoals avondschool, middenstandsdiploma en veel kijken en oefe-
nen heb mijn vaardigheden gekregen. Ik durf echt te zeggen dat ik op moto-
rengebied bekwaam ben en alles kan maken of herstellen. Draaiwerk, kotte-
ren, honen, stralen ( zowel parelen, korund als zand), boren, persen, tandwie-
len steken, alles kan ik volledig zelf thuis uitvoeren. Het enige wat ik moet 
uitbesteden is het verf- en chroomwerk. 
IK heb in de loop der jaren vele motoren gehad o.a. een Panonia, Jawa, 
DKW, Norton, BSA, Triumph Twin enzovoorts. Ik heb nooit een duidelijke 
voorkeur gehad voor een merk. Voor de grote ritten neem ik mijn 4 cilinder 
Honda en voor de clubritten b.v. mijn Magnat Debon. Zijspanrit-en 
`motorracen` doe ik niet meer. Vallen doet zeer, dat weet ik uit ervaring. Wel 
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heb ik nog steeds mijn volledig zelfgebouwde racemotor bij de voordeur 
staan.  
 
Mijn werkplaats heeft uiteraard van oudsher een koffiehoek met zeer makke-
lijke fauteuils, is verwarmd en heeft telefoon ,380 volt en een heftafel. Echte 
wensen heb ik niet, ik heb alles voor mijn werk en hobby. Ik ben zeer tevre-
den. 
 
Clubvrienden, ik hoop dat jullie net als ik tot in lengte van jaren plezier mo-
gen beleven aan onze hobby en een raad : laat je vrouw erin delen. 

4 extra bladzijden 

Wim van Duuren (vervolg) op blz. 36 
Meer foto’s van de ontmoeting met Wim van 
Duuren in de digitale Peu de Tout. 
 
Jan Petter (2) (vervolg) op blz. 37 
Tevens een vervolg fotosessie van  Jan Petter. Hij 
stuurde ons deze maand de resultaten van de herfa-
bricage van zijn 108 cc New Map zuiger. 
Hij laat ook nog wat werk zien aan een Villiers 
blokje voor een ander clublid. 
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De “Opstapper” 

Een nieuw fenomeen binnen de CFM 
De Club Franse Motoren streeft ernaar  om een Franse motor, die verkocht 
wordt, te “behouden” binnen de vereniging. Het is aannemelijk dat een deel 
van de motoren verkocht wordt aan jongere mensen. Op deze wijze willen we  
jonge aanwas stimuleren en geïnteresseerd krijgen in de wereld van de heel 
oude motoren.  
Er wordt  door de Club Franse Motoren een mogelijkheid geschapen om 
nieuwe eigenaars van klassieke motorfietsen, de zogenaamde "Opstappers", 
kennis te laten maken met de CFM. Voorwaarde is dat het CFM-lid, die een 
Franse motorfiets verkoopt, zijn medewerking verleent en de gegevens door-
speelt naar de CFM. 
 
Er zijn twee mogelijkheden: 
1. De oude eigenaar verkoopt behalve zijn motor ook het lidmaatschap 

aan de nieuwe eigenaar. 
2. De oude eigenaar verkoopt zijn motor, behoudt zijn lidmaatschap en 

brengt de nieuwe eigenaar als nieuw lid aan bij de CFM. 
 
De nieuwe eigenaar van een Franse motorfiets krijgt aangeboden: 
• het informatieformulier van de Club Franse Motoren; 
• het inschrijfformulier lidmaatschap; 
• de laatste en de volgende “Peu’s”; 
• de eerstvolgende vervaldag voor de contributie van het lidmaatschap 

(januari) komt voor rekening van de CFM; 
• toegang tot de site CFM en het ledenportaal; 
• de inschrijfmogelijkheid voor deelname aan de clubevenementen; 
• gebruik van het archief van de CFM in Oosterhout. 
 
Na deze periode (maximaal 23 maand) wordt het lidmaatschap automatisch 
stopgezet wanneer het (aspirant)lid niet te kennen heeft gegeven dat hij het 
lidmaatschap (met contributieverplichting) wil voortzetten. Hiertoe krijgt het 
lid, net als elk ander lid, in januari automatisch een reminder waarin zijn be-
slissing wordt gevraagd.   
 

Praktische uitvoering 
Het CFM-lid die de motorfiets verkoopt: 
• informeert de koper over het bestaan van de CFM en de geboden mo-

gelijkheid van het lidmaatschap;  
• hij vraagt de koper of deze gebruik wil maken van het CFM-aanbod; 
• stuurt, wanneer de koper het lidmaatschap wenst, bericht CFM naar de 
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 Atelier Rob Kwist 
 Laarstraat 80 
 7201 CG Zutphen 
 
 tel/fax: (0575) 54.47.61 
 mobile: 06-24.99.84.49 
 email: robert.kwist@hotmail.com 
 
 

Ik kan voor uw motorrestauratie het volgende betekenen: 
Lederwerk: koffertjes, tassen, riemen, zadels etc. 

Hardsoldeerklussen: reparatie frames, vorken. 
Revisie oliepompen, smeersystemen. 

Lakrestauratie van tank, spatbord, biezen, . . . 
Versnellingsbakkenrevisie 
Ombouwen van wiellagers 

Onderdelenreparatie of bijmaken 
 

Snelle vakkundige service, ruim dertig jaar ervaring 
Vooraf prijsopgave, billijk tarief. 
Bellen tussen 18.30 - 19.30 uur 

(commerciële advertentie) 

secretaris met: 
  - naam, adres, telefoon van de koper; 
  - e-mailadres van de koper; 
  - het merk / type motorfiets;  
  - datum van verkoop; 
  - soort: overdracht lidmaatschap of nieuw lid.  
 

Nadere bepalingen 
• Het aspirant-lidmaatschap gaat in op de postdatum van verzending 

formulieren door CFM. 
• Deze regeling geldt voor de zowel particulier als zakelijk verkopende 

CFM-leden. 
• De koper mag ook zowel particulier als zakelijk zijn. 
• Het bestuur CFM behoudt zich het recht voor een aspirant-lid niet te 

accepteren. 
 
We hopen en vertrouwen op enthousiaste medewerking van U! 
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Rosmalen 2015 
Jubileumjaar…………..25 Jaar CFM, dus het moest een bijzonder jaar wor-
den en te beginnen met een aansprekende Clubstand op de beurs van Rosma-
len.  
Het is de mannen gelukt met veel energie, hulp en ondersteuning  van leden 
en niet leden er iets  heel moois van te maken. Er komt veel bij kijken om 
alles in goede banen te leiden, denk aan verzekeringen,  nagaan wie er een 
motor beschikbaar wil stellen, het vervoer van de motoren, het opbouwen en 
afbreken van de stand en er moeten ook nog de nodige mensen aanwezig zijn 
om de beurs twee dagen te bemannen.  

Het is ze gelukt maar liefst acht tweewielers staan er op de stand te midden 
van leuk decoratie materiaal wat aansluit bij het motorrijden uit die tijd. Als 
achtergrond is er een doek –ooit vervaardigd door een heel actief CFM echt-
paar- waarop een landschap met een Frans karakter is geschilderd. Je waant 
je in Frankrijk waar niemand haast heeft en je nog rustig op je oldtimer kunt 
rond rijden.  
Het is al vroeg gezellig druk ook op de stand van de CFM waar de prachtige, 
niet alle daagse tweewielers, door vele bezoekers werden bewonderd. Zo 
stond er een Terrot V twin uit 1931 met een 680cc Jap motor, een  Terrot PU 
waar nog aan gewerkt wordt om  alles in de gewenste staat te krijgen plus 
een Terrot Cyclomoteur (bromfietsje) en een  prachtige Motobécane  motor.  
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 Opvallend waren ook  een  prachtige Motobécane bromfiets  voorzien van  
aanhangwagentje, een dames- en herenmodel  fiets met hulpmotor van het 
merk Arliguie uit 1949 en 1954. Het  herenmodel was  voorzien van een 
bergkast waarin een fles Franse wijn met glazen op te bergen was. Dan stond  
er nog een voor mij onbekende motorfiets waarop stond vermeld J. Massar-
dier St- Etienne. In de documentatie die we thuis hebben kon ik er niets van 
terug vinden. Misschien niet lang genoeg gezocht of toch een motorfiets die 
door een plaatselijke fabrikant, waar er velen van zijn geweest, in elkaar is 
gezet?  Wie het weet mag het zeggen. 
Er was een scherm waar foto’s werden getoond van uiteraard oude motoren 
en opnamen van verschillende locaties waar CFM club evenementen door de 
jaren heen hebben plaats gevonden.  Die foto’s  trokken wel aandacht, dit 
bleek wel uit de opmerkingen die je te horen kreeg: ”Zo’n motor zoek ik ook 
nog, bedenk wel waar je aan begint als je zo’n stuk incompleet vehikel aan-
schaft”. Maar ook: ” Waar was dat ook al weer,  als je een plaatje van je zelf 
of een bekende langs zag  komen.  Ja, niet alleen onze  motoren maar ook wij 
worden ouder! 
Het is  de moeite waard om de beurs te bezoeken, de een gaat naar huis met 
net dat ontbrekende  onderdeel  wat al lang werd gezocht, de ander heeft een 
goede tip gekregen waar je mee vooruit kunt. Maar zeker voor de CFM leden  
is het een leuke mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te 
wisselen. Alle medewerkers aan de organisatie van deze beursdagen bedankt 
voor jullie  werkzaamheden en hopelijk wordt het volgend jaar door geza-
menlijke inzet weer zo’n succes. 
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Artikelen in Mijn CFM 
Je hebt als lid van de CFM toegang tot een stel extra artikelen. 
Met de Sleuteldag op komst nog een keer aandacht voor de in-
houd van vorig jaar: Presentatie Kennisdelendag 2014. 
 

(Deel I): Schroefdraad: een rotsvast verbindingsmiddel? (Henk de Bruijn);  
(Deel II): Moeren en schroeven (Wim Janssen); Borgen van moeren.   
Ga naar “Mijn CFM” en kies dan “Artikelen (download s)”. 
 

Advertentie 
Gevraagd: 
Rene Gillet V twin,  
750 of 1000 cc, 
 
Cees van Alphen, 
 
(0168) 41.28.25 
 
ceesenpetra@kpnmail.nl 
 
(foto: Yesterdays.nl) 

De advertentie  hiernaast heeft niets te 
maken met de CFM. Over goede 
smaak valt te twisten. Maar wij kon-
den er wel om lachten.  
Hopelijk worden er geen kamervragen 
gesteld 

Jubileum-Clubweekend 
 

5-6 september 2015 
Wilp-Achterhoek (bij Teuge-Twello) 
 

Met extra feestelijkheden vanwege 
het naderende 25-jarige bestaan van 

de CFM. 
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Kennisdelendag 28 maart 2015 in Oosterhout 
Ook dit jaar zetten we de traditie voort om in het voorjaar een Kennisdelen-
dag te houden, en wel op zaterdag 28 maart in Oosterhout museum Rien. 

Een deel van de dag staat in het teken van oppervlaktebehandeling. Onder 
toeziend oog van Wim Jansen  zullen een aantal (eenvoudige) chemische 
proeven getoond worden. Dit betreft zaken die later eenvoudig ook thuis kun-
nen worden uitgevoerd. 
Verder zal Henk de Bruin ingaan op glij- en kogellagers. Met alle details 
over passing, oliegroeven etc. 
Uiteraard is er nog tijd ,net als voorgaande jaren, voor uitwisseling van ken-
nis: ervaringen en problemen die je tegen gekomen bent bij het restauratie-
proces.  Een blok, onderdelen of een hele motor, maakt niet uit. Breng het 
mee en samen met een 14 tal clubleden zoeken we naar de oplossing. 
 
Er is plaats voor 14 deelnemers. 
De ingekomen aanmeldingen worden genoteerd op datum en tijd en de eerste 
14 deelnemers zijn welkom bij de Kennisdelendag in Oosterhout, op het 
adres: Wetering 69, 4906 CT Oosterhout . 
 
U kunt zich aanmelden bij: Christ de Graaf, (0168) 45.30.57  
info@clubfransemotoren.nl 
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Heeft 3D-printen de toekomst voor onze hobby? 
Via het bestuur kwam een artikel uit een vakblad bi nnen. De titel was: “Kunst 
uit de printer”. Het vakblad heet EVO magazine en i s van november 2013. De 
inleiding begint met de vraag: “Heeft 3D-printing d e toekomst?” Direct daarach-
ter staat de mededeling dat de meningen daarover ve rschillen. Nou, dat schiet 
lekker op. Gelukkig hebben we vakkennis in de club en kunnen we een duidelijk 
conclusie geven. Daarbij betrekken we natuurlijk on ze motorhobby in de slot-
conclusie. Eerst  komt de uitleg wat 3D-printing is , toegelicht met nuttige toe-
passingen. 
Van: Paul Jonkman/Jan-Coen Dragt 
 

Gartner onderzoekt modegrillen (trends) in de markt  
Mensen die, net als ik, in de ICT-branche werken, die zullen de vorm van 
onderstaande afbeelding  direct herkennen. Het  is van 2013 en op de top van 
de grafiek zie je 3D-printing en BYOD. Dat laatste betekent Bring Your 
Own Device, oftewel, “ik wil overal op mijn eigen laptop/tablet/pc/
smartphone kunnen werken. En dan wil Ik overal de oude Peu de Tout’s kun-
nen raadplegen, ook op vakantie! Nou, dat kan tegenwoordig. Wat meer 
commercieel: vertegenwoordigers willen onderweg ook met hun tablet aan 
de slag. Maar goed, daar gaat het hier niet over. Bij de onderkant van de gra-
fiek staat een prachtige toelichting: de“ top van de opgeblazen verwachtin-
gen”. Daarna komt “het gat van de teleurstelling”.  Daarna komt de 
“verlichting” en ten slotte wordt het ook nog “productief”. Met andere woor-
den: het duurt nog even, we moeten teleurstellingen verwerken maar de trend 
is voor 3D-printen niet meer te stuiten. Deze afbeelding is van onderzoeks-
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bureau Gartner en vaak heeft dit gezaghebbende instituut het bij het juiste 
eind. Je kan er maar beter rekening mee houden. 
 

3D-software = 3D-printen 
Je zult misschien wel eens gehoord hebben dat er apparaten bestaan die voor-
werpen kunnen printen. In 2013 werd het ineens spannend toen een slimme-
rik een primitief kunststof pistooltje printte. Het bleek nog te werken ook. 
Grappig om te zien is wat er dan gebeurt. Het softwareprogramma om dit 
pistool te printen kwam op internet te staan. Ergo: je kon niet alleen meer 
muziek en films downloaden maar ook een pistool.  Dat kon toch niet de be-
doeling zijn? Nou, met dit pistool zul je de oorlog niet winnen. Maar is de 
technologie voldoende ver ontwikkeld om mijn Gurntner oliepompje te prin-
ten? Cruciaal voor dit verhaal is de beschikbaarheid van de software waarin 
de drie dimensionale tekening moet worden opgeslagen. Als je de juiste soft-
ware hebt, dan kun je aan het printen. Zonder softwaretekening wordt er geen 
voorwerp geprint. En hoe kom je aan de softwarematigetekening van het 
Gurtner-oliepompje?  Logisch antwoord: dat maak je zelf of dat laat je een 
ander maken. 
 

Hoe werkt een 3D-printer? 
Simpel gezegd is het een lijmpistool in een standaard. Daaruit stroomt een 
sliert gesmolten plastic, bijvoorbeeld ABS, op  zeer gecontroleerde wijze en 
stapelt op die manier sliertje voor sliertje op elkaar. Deze techniek heet FDM, 
Fused Deposition Modeling. Technici zullen gruwelen van het woord plastic 
maar in de kern komt het daar wel op neer. Er zijn natuurlijk twee manieren 

OBJET 3D-printer in professionele behuizing 
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om te stapelen: de spuitkop beweegt of het plateau waarop het voorwerp 
wordt gevormd, beweegt. De dikte van de sliert bepaalt de nauwkeurigheid 
en wanddikte van het voorwerp maar natuurlijk ook de stevigheid. In het al-
gemeen zijn zeer kleine wanddiktes niet mogelijk zonder veel van de stevig-

heid te verliezen. Voor demo-modellen niet erg. 
De eerste 3D-printer ziet er wat professioneler uit, hierboven kun je beter 
snappen hoe de werking van het apparaat is. Grappig is, dat je kunt  zien dat 
de bovenste printer als voorbeeld een raceauto print, niet iets waar je zo’n 
duur apparaat voor aan moet schaffen. En dat is direct het probleem.  
 

Wat maakt zo’n ding eigenlijk? 
Jan-Coen is ontwerper en maakt gebruik van 3D-printing. Hij bevestigt tij-
dens de ontmoeting over dit onderwerp dat een printer werkt met kunststof in 
verschillende soorten. Je kunt het sterke ABS gebruiken maar er is ook af-

ORDbot Quantum 3D printer  
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breekbaar PLA. In beide gevallen wordt het als een dunne kabel vanaf een 
haspel aangevoerd naar de printkop. De computer beweegt de printkop steeds 
naar de juiste plek. Het printen van een voorwerp heeft de voorkeur als er 
sprake is van een klein productie en hoge aanloopkosten. Bij grotere model-
len is de factor arbeid vele malen lager dan bijvoorbeeld bij een handgemaak-
te maquette van een gebouw. We staan er meestal  niet bij stil, maar veel 
kunststof voorwerpen worden gemaakt door middel van een mal. Dat is altijd 
een kostbaar proces en dat verdient zich terug door grote productieaantallen.  
 
Maquettes worden geprint om de klant te laten zien hoe het gebouw eruit 
komt te  zien.  Jan-Coen laat nogal eens een 3D-print maken van een inge-
wikkeld gevormd onderdeel, zo groot als bijvoorbeeld een rol keukenpapier. 
Bij de ontwikkelafdeling van het bedrijf kunnen ze zien of de ideeën ook in 
het echt werken. Je kan er aan meten en je kan accessoires pas maken en 
monteren. Verder is het naar de klant (opdrachtgever)  handig om tussenpro-
ducten te kunnen laten zien en dan echt iets in handen te hebben. 
Jan-Coen werkt met AutoCAD in 3D. In dit computerprogramma kan een 
gebouw getekend worden met alle ruimten, muren, ramen en leidingen. Op 
het beeldscherm is al goed vast te stellen of een voorwerp of leiding ook 
ruimtelijk in het gebouw past. En wat je in 3D kan tekenen, dat kan via Auto-
CAD vaak ook naar een 3D-printer gestuurd worden. Het is maar wat je uit 
de computer geprint wilt hebben.  En het moet zin hebben, want 3D-printen 
is niet goedkoop. 
 
Sterkte, kleur en duurzaamheid zijn in dit stadium niet relevant. Een print 
kost hooguit tweehonderd euro, is binnen enkele dagen via de pakketdienst 
bezorgd. (o ja, bestellen deed je natuurlijk per e-mail met als bijlage de 3D-
tekening)  
Je leest het al: geen kritische toepassing van het geprinte voorwerp. Bekijken, 
meten, een keer het voorwerp vasthouden, de verbeelding krijgt vorm. 
 
Jan-Coen legde uit dat het stapelen van de spoortjes plastic de stevigheid van 
het product bepaalt. Je kan het vergelijken met de nerven in het hout. Een 
blok splijt in een ene richting heel makkelijk, haaks daarop is het bijna on-
mogelijk om het blok door te hakken. Omdat de sterkte niet in alle richting 
even groot is, is er behoefte aan een ander 3D-productieproces. Dat proces 
heet SLS. De machines zijn groter en kostbaarder. De werking zie je hieron-
der in het schema. De sterkte is in alle richtingen gelijk. Het voorwerp komt 

Uitwerking van het idee om een huis te printen: (film in Engels: 7 min.)  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=31jkjsZPjtQ 

of  ook University of Southern California 
http://www.contourcrafting.org  
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er strak uit, het oppervlak is niet glanzend maar mat. Het oppervlak is goed te 
bewerken met een coating waardoor kleur en glans naar wens worden aange-
bracht. 
 
SLS Selective Laser Sintering met PA (nylon) 

Poeder wordt over het voorwerp gewreven en door de laserscanner gesmolten. Het 
voorwerp wordt hoger, dus de rechter zuiger zakt ee n stukje. Nieuw poeder erover en 
een nieuw laagje erop branden met het laserlicht. ( Powder=poeder, Part=3D-voorwerp) 

CNC-Schneidservice-SLS-EOSINT-P700 
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Conclusie 
3D-printen wordt veel toegepast. Het voldoet erg goed in een specifiek aantal 
gevallen. Het is niet bruikbaar voor voorwerpen die stevig en/of slijtvast 
moeten zijn. Dat komt door de aard van het gebruikte materiaal (kunststof). 
Een Gurtner oliepomp kun je dus nog niet printen.  
 
Maar je kunt toch metalen voorwerpen laten printen?  
Dit is feitelijk een onjuiste weergave van zaken. In de gebruikte kunststof zit 
veel metaalpoeder verwerkt waardoor het de uitstraling van metaal heeft. Het 
heeft echter meer eigenschappen van het bindmiddel (kunststof) dan van het 
metaal. Een nokkenastandwieltje of oliepomp is dus nog niet te printen, im-
mers, daar is sprake van een hoge fysieke belasting op de flanken van het 
tandwiel. 
 
En in de toekomst dan wel? 
De techniek vordert snel. Als de opvolger van SLS-3D-printen mogelijk 
wordt met metaalpoeder-legeringen zonder kunststofcomponent, dan worden 
de eigenschappen van het product een stuk beter toepasbaar voor gebruik bij 
onze hobby. Ons zijn echter nog geen geslaagde experimenten van deze 
nieuwe techniek bekend. 
 
3D alleen voor kleine productieaantallen? 
Ja. Een kenmerk van onze hobby is dat we onderdelen nodig hebben waar 
eigenlijk bijna geen markt voor is. Een versnellingsbaktandwiel mag best wat 
kosten. Het “hebben” is belangrijker dan de prijs. In dat soort gevallen is 3D-
printen misschien wel kostbaar, maar na het tekenen van het tandwiel is het 
3D- printen tijdrovend (dus grote productieaantallen zijn niet economisch) 
maar vermoedelijk eenvoudiger te produceren dan op de klassieke manier. 
En nog een voordeel: als er één onderdeel is geproduceerd, dan ligt voor de 
volgende print de tekening klaar. Misschien gaan we nog wel eens spreken 
van “even een onderdeel downloaden”. 
 
3D-tekenen, hoe kom ik aan de software? 
Google SketchUp is gratis beschikbaar en werkt op elke computer. Een 
prachtig instructiefilmpje laat zien hoe eenvoudig de basis van 3D-tekenen is 
http://www.youtube.com/watch?v=gsfH_cyXa1o  
3D-tekenen is echter een vak dat je moet leren. Eenvoudig is het niet. 3D-
tekenen is trouwens ook lang niet altijd nodig. Voor 3D-printen natuurlijk 
weer wel. Voor 3D-printing is SketchUp een  prima startpunt. Het resultaat 
kun je opslaan en laten printen bij een van de talloze bedrijfjes die daar wat 
aan proberen te verdienen. Natuurlijk kun je zelf ook een 3D-printer aan-
schaffen. Dit doe je voor de lol. Het heeft geen praktisch nut voor je hobby in 
relatie met je Franse motorfiets.  
 
Heb je er een hobby bij? 
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Overige Kosten Financieel jaarverslag 
Tijdens de laatste jaarvergadering kwam een van de leden met de 
vraag , waaruit het bedrag van de Overige Kosten (Euro 712,85) 
was opgebouwd. 
 
Dit betreffen diverse posten, hieronder ziet u een overzicht. 

 
 

Bankkosten 198,84 

WA verzekering 130,98 

Abonnement La vie de Moto 94,00 

Cartridges Documentatie Centrum 44,98 

Declaraties bestuur 74,01 

Boeken / bloemen afscheid bestuursleden 139,44 

Verzendkosten Redactie 15,60 

Borg Nationaal Veteranentreffen 15,00 

Totaal:  712,85 

In de volgende Peu 
 
In de kopij-map zitten nog twee langere artikelen: 
• Terrot HSSE 
• Koelribben lassen 
 
Dan is de kopij op. Vaste rubrieken (voorwoord, In het schuurtje van…, ad-
vertenties en aankondigingen) zijn onvoldoende om 180 tevreden lezers te 
houden. Gelukkig komt er zeker weer kopij binnen want er zijn wat trouwe 
schrijvers. Maar ik plaats alleen artikelen die door anderen zijn binnen ge-
bracht. Ik ga zelf geen redactiewerk doen (nou ja, dat is dus niet helemaal 
waar, zoals je al wel is opgevallen). 
Vergeet je niet ook je fototoestel mee te nemen (of een smartphone met een 
goede camera). 
Geen zorgen over taal en opmaak. Daar help ik (ongevraagd) wel mee. 
 
Paul Jonkman (redactie Peu de Tout en webredactie) 
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28 maart 2015 
Kennisdelendag Oosterhout 
Datum van de bijeenkomst nog onder voorbehoud 
 
20 juni 2015 
Open Dag DC Oosterhout 
Datum en naam van de bijeenkomst onder voorbehoud. 
 
5-6 september 2015 
Jubileum-clubweekend en Jaarrit Wilp (Gld) 
Kamperen en rijden in een prachtig programma voor rijder en passagier.   
‘s Avonds worden inschrijvers vergast op een gezellig programma met maal-
tijd. Nadere informatie volgt. Er is een herinnerings- (spatbord-) schildje 
voor alle leden dat deze avond voor het eerst zal worden uitgereikt.. 
 
21 september 2015 
Nationaal Veteraan Treffen Woerden 
 
31 oktober 2015 
Jaarvergadering Kootwijkerbroek 
Tevens veteranenbeurs, vroeger "de beurs van Barneveld". 
Leden krijgen de kortingsbon (€ 2,00) toegestuurd bij de Peu van oktober.  
 
Bestuursvergaderingen: 
11 februari; 2 mei; 7 oktober; 18 november 2015 
 
Streefdata Verzending Peu de Tout’s: 
Peu de Tout 93: 3 juli 2015; 
Peu de Tout 94: 9 oktober 2015 
Peu de Tout 95: rond 1 januari 2016 
Voor de meest actuele datum verzending, zie www.clubfransemotoren.nl 
 

ClubAgenda 
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René Gillet tweecilinder ‘LONG TOURISME’ 
Deel 2 en slot.  (Eerste deel in Peu 91):  Door: Le x Biermans 
Leuke motorfietsen, zoals deze uit ongeveer 1912, v erdienen aandacht. Omdat 
ik weinig rijd, is het misschien aardig op deze wij ze enkele van mijn minder 
algemene motoren te laten zien aan belangstellenden . Reageer gerust en aan-
vullingen zijn altijd welkom!  
Note redactie: dit artikel is geschreven voor de VM C. Samen met onder andere 
Rien Neels is in het CFM-Documentatiecentrum naar a anvullende informatie 
gezocht.  

Twee stangen die verticaal door de bak lopen zorgen van binnen voor de 
juiste overbrengingen. Afstellen van de koppeling kan met drie buiten-
liggende boutkoppen, die exact gelijk moeten worden verdraaid; dat is bij 

mij nog niet nodig geweest. De bak is gevuld met dun vet en verder onder-
houdsvrij. 

Rijden gaat relatief comfortabel, mede vanwege de lengte van de motor en 
natuurlijk het vermogen, wat lui schakelen toelaat . Het zadel en de zitpositie 
zijn prima, ook voor langere mensen. De voorvork vangt de meeste schokken 
op, al slaat die wel door bij een echte kuil of richel. De remedie daarvoor is 
tijdig afremmen, of een dikkere veer toepassen, maar dat gaat ten koste van 
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het comfort.  Misschien helpen een paar rubber stootkussens tussen de haakse 
veerschommels en de vorkpoten? (weer een verbeterpuntje voor op het lijst-
je) De stuuruitslag is voor het rijden ruim voldoende, maar voor het manoeu-
vreren in een beperkte ruimte aan de krappe kant; een gewone binnenweg is 

qua breedte nèt aan. De remhendels aan weerszijden van het stuur raken de 
tank niet, maar wel je knieën als je krap wilt draaien; dan moet je wijdbeens. 

Ook prettig is de automatische oliepomp. Die stel je in het begin van de rit af 
op ongeveer een druppel per seconde. Als de motor en de olie warmer wor-
den, komt er meer olie door het glaasje. Dan stel je de toevoer opnieuw bij, 
gewoonlijk tot een drop per 3 seconden. Dat is voor deze motor onder norma-
le omstandigheden genoeg; na de pauze liggen er dan een paar druppels on-

der en bij het aftappen komt er circa 100cc uit het carter. Smeer je meer, dan 
komt er toch weer 100cc uit het carter en in de pauze veel meer druppels; de 

rest van de toegevoerde olie is onderweg uitgestrooid. Bij langere snelle rit-
ten en hogere toeren (bij bijvoorbeeld klimmen) moet de toevoer bij geregeld 
worden, omdat de onderdruk in het carter dan wat lager is, waardoor minder 
hard olie aangezogen wordt (dat is ook waarneembaar in het kijkglaasje). Een 
benzineverbruik tijdens luie ritjes is in de buurt van de 1:35, met gas erop 
lust ze ook wel 1:20. Als bovensmering gooi ik een eierdopje tweetaktolie 
door de benzine, dat vindt de bronzen Zenith-carburateur vast ook lekker. 

Stoppen komt na het rijden. De remmen waren voor de omstandigheden in 
1912 vast prima, toen er weinig gladde verharde wegen waren waarop je 
goed hard kon remmen. Voor in het huidige verkeer (vooral met verborgen 
zijstraatjes van rechts) zijn ze te min; niets voor ritjes door woonbuurten. 

Daarom zit er momenteel in de voorvork een wiel met trommelrem, terwijl 
het originele wiel als ‘reserve’ opgeslagen blijft. De oorspronkelijke stalen 
wurgremmen bezijden het achterwiel op een messing schijf voldeden prima 
en het ‘goudstof’ op  de velg was een mooi gespreksthema. Maar toen er 
weer een nieuwe schijf op moest heb ik uit praktische overweging gekozen 
voor modern frictiemateriaal op een stalen schijf, dat in de praktijk even goed 
remt. Niet dat je voor het gewone rijden de remmen veel nodig hebt. Op 
enigszins overzichtelijke wegen kun  je met gas in houden en het gebruik van 
de kleplichter de machine prettig in bedwang houden. Alleen stoplichten en 
plotselinge situaties nopen tot gebruik van de remmen. Bij langere afdalingen 
is het terugstellen van het ontstekingstijdstip een prima methode om niet 
steeds sneller te gaan; het werkt als ‘motorrem’. 

Als de motor weer naar binnengaat, wordt de benzine afgetapt vanwege de 
stank. De prachtig gesoldeerde tank is een kunstwerk op zich. Mooie hoek-
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profieltjes lopen langs de naden als versteviging,  terwijl het soldeer vrijwel 
onzichtbaar is, zo netjes is de passing. Hij bevat zo’n 8 liter benzine en ruim 
een liter olie, die door lekker ruime vuldoppen naar binnen kunnen worden 
gegoten; er zit zelfs een kijkglas in de doppen, maar in de praktijk zie je daar 

niet veel door. Op en in de tank zit ook een speciale spuit, om vóór het star-
ten de cilinders via de kraantjes bovenop van benzine te voorzien; die heb ik 

nog nooit nodig gehad. Het is wel een leuk item om wat over te vertellen aan 
omstanders. 

Bijgaand een overzichtje van eerste prijzen behaald met een René Gillet bij 
races in 1912 en 1913. Die hebben alle betrekking op zijspannen. Ook mijn 
frame heeft lugs waar mee een zijspan bevestigd kan worden. Aardig is, dat 
Meuriot de ene race een 750cc RG heeft en de andere race in de 1000cc klas-
se uitkomt, terwijl er ook een 750cc klasse is. Voor zover mij bekend waren 
in die tijd de normale RGs 750cc. Overigens is niet zeker, dat deze races zijn 
gereden met ‘mijn’ type RG; in Picardië werd in deze jaren nog met het oude 

type gereden, heb ik gezien op een foto. 

Prijzen bij de zijspannen: 
(http://racingmemo.free.fr/m%20francemoto%20france%201912-1914.htm): 

12 mai 1912 Circuit de l'Eure à Vernon (circuit onbekend, afstand 288 km);  

Sidecars Bloch (René-Gillet) 

26 août 1912 Fontainebleau, Parcours Fontainebleau-Arbonne-Achères-Ury-
Fontainebleau (ongeveer 30 km); Sidecars 500cc, Sidecars 1000cc  Vanella 

(René-Gillet) 

4 mai 1913 Circuit de l'Eure à Vernon (circuit onbekend); Sidecars Bloch 

(René-Gillet) 

22 juin 1913 Fontainebleau, Parcours Fontainebleau-Arbonne-Achères-Ury-
Fontainebleau (ongeveer 30 km); Sidecars 500cc, Sidecars 750cc, Sidecars 

1000cc Meuriot (René-Gillet) 

13 juillet 1913 Amiens, Circuit de Picardie (17,487 km); Sidecars Meuriot 

(René-Gillet) 

28 juin 1914 Fontainebleau, Parcours Fontainebleau-Arbonne-Achères-Ury-
Fontainebleau (ongeveer 30 km); Sidecars 500cc; Sidecars 750cc : 1. Meuri-

ot (René-Gillet), 2. Price (GB, René-Gillet); Sidecars 1000cc.  
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Wellicht vanwege zijspangebruik is het frame ooit gebroken en weer gerepa-
reerd. Zelf heb ik die ervaring ook gehad. Het ene moment reed ik mooi strak 
een rotonde voor ¾, om bij een stoplicht na 200 meter te stoppen. Bij het op-
trekken viel me op, dat de motor zwabberde alsof ik een lekke band had. Na 
drie keer stoppen en kijken kon ik niets vinden en heb de motor toch maar 
aan de kant gezet. Pas na heel veel schudden aan het stuur en goed kijken, 
kon ik een scheurtje ontdekken in de bovenste framebuis net achter de bal-
hoofdlug. Die zelfde avond is zij nog gerepareerd door Alan, een voormalig 
crosser, die dat meer bij de hand had gehad. Ruim een stuk uitslijpen (toen 
kwam een eerdere reparatie te voorschijn), een staaf ijzer op maat draaien en 
in de buisdelen plaatsen, een lange rechte pijp door het balhoofd en idem 
door de zadelpijp, uitlijnen en vasthouden, terwijl Alan de boel vastlaste. On-
der in het balhoofd troffen we haarscheurtje aan;  daar zit nu voor de veilig-

heid een lus van betonijzer omheen vastgelast. Beide zijn zichtbare reparaties 
en blijven onder mijn eigendom ook zo zitten. Dat is volgens mij origineler 
dan een onzichtbare reparatie waar je oorspronkelijk materiaal weghaalt en 
door nieuw vervangt. Verder heb ik nooit problemen met de motor gehad, 
dus betrouwbaar is ze! 

Van internet heb ik een afbeelding van een advertentie geplukt, de enige die 
ik kan vinden van dit model, dat LONG TOURISME wordt genoemd; wel-
licht een Engelstalige advertentie? De rest van de tekst is helaas onleesbaar; 
het zouden race-uitslagen kunnen zijn. De magneet is nog niet voor de motor 
gemonteerd, terwijl verder alle kenmerken van het nieuwe model aanwezig 
zijn:  

 Uit http://charlescamberoque.unblog.fr/2009/04 
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Interessant is, dat de foto’s die ik kan vinden van latere uitvoeringen (met 
name legermotoren) voorzien zijn van een voorvork van het Druid-type, met 
de twee verticale veren aan beide zijden van de vork net onder het balhoofd. 
 
Ook van internet de volgende prachtige foto’s, die weliswaar het voorgaande 

Idem Uit http://renegillet.free.fr/histo2.htm 
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(direct aangedreven) model tonen, maar niet te versmaden zijn. Hieruit blijkt, 
dat Bloch naast zijspan ook solo op René Gillet reed. Had hij wellicht meer 
machines? Aansluitpunten voor een zijspan kan ik niet ontdekken. Let ook 
eens op de vele verschillen met mijn RG.  
 
 

In de afbeelding hierboven uit de ‘Bibilothèthe nationale de France en zwart-
wit foto van 25 augustus 1912. Het betreft de grand Prix de France voor mo-
torfietsen met hier afgebeeld Bloch op René Gillet. Dusreed Bloch hier op 
het oude type direct met riem aangedreven RG met snuffelkleppen en ontste-
king in de tank! 
Leuk, die kentekenplaten, netjes gevouwen rond voorvork en achterspatbord. 

Op de volgende pagina een foto van 11 mei 1913 tijdens de bijeenkomst van 
La Flèche; Plaudet rijdt op René Gillet op het rechte stuk. Wat een wegdek, 
zand met sporen en plassen! 
 
 

Uit http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69211373 

25-8-12, Grand prix de France [motocyclettes], Bloc h sur René Gillet : [photographie de 
presse] / [Agence Rol] 
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11-5-13, meeting de La Flèche, Plaudet sur [une mot o] René Gillet [en course dans une 
ligne droite] : [photographie de presse] / [Agence Rol] 

Uit http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6925036k 

Uit http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6921138h 

25-8-12, Grand prix de France [motocyclettes], Dios i sur René Gillet : [photographie de 
presse] / [Agence Rol] 
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En tenslotte een foto van 25 augustus 1912 tijdens de grand Prix de France 
voor motorfietsen; Diosi op René Gillet. Ook hij op het oude type RG, met 
een voorstaander en een tweedelige achterstaander, beide nuttige accessoires.  
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Francisco Daniel Lozano Dufetel (Granada) 
E-mail correspondentie december 2014 
Francisco vond ons via onze website en had informat ie nodig over een Peuge-
ot. Omdat de redactie weinig weet van Franse motore n in Spanje, maar even 
een vraag daarover gesteld. We kregen het volgende antwoord terug, keurig in 
het Engels….. 
 
Francisco: Really I think that in Spain there's not a big market for motorcy-
cles like Peugeot, probably caused by the Franco dictatorship. There are 
some clubs of Mobylette but nothing about the Peugeot motorcycles and less 
in the south of Spain (I live in a little village near Granada) 
 
I inherit the bike from my French family because I was the only one who 
really wanted restore and not resell it. 
 
I doesn't found the serial number in my bike but in the "carte gris" is marked 
like a ¡P 109! with the serial number MOT 8625. However, in internet i 
found the P 109 manual and the engine is not the same. I confirm my sus-
pects when i see the photos of the P 210 in your "Peu de tout" 
 
This weekend I found too the "Motorevue" nº 1128 with one article of the 
Peugeots and the most similar is the P 209 or P 210. As the carburettor is a 
"M 18 D", i think that my bike is really a P 209. 
 
 
CFM: Hello  Francisco,  we received your mail about the P209 / P210 and in 
the documentation centre of our club we found information about this motor-
cycle. You can reach the information by the Dropbox connection in this e-
mail..  
I have a P210 and as far we know there are 2 of this machines in Holland. 
And there are not many of them in France. You have a unique machine that 
is only build in 3 years. The P209 is only built in 1936 and the P210 only in 
1934 and 1935. 
The difference between the series 109/110 and 209/210 is only the oilpump 
and measure of the cylinder and piston. The 201 has a piston of 60 mm. and 
the 209 has a piston of 54 mm. The 109 and 209 have a cylinder of 174,1 
cm3, the 110 is 214,9 cm3 and the 210 is 248,8 cm3. 
So take the measure of the piston and you know the type of your machine. 
  
It is possible that the engine is built by Aiglon, then the code is A509 or 
A510 and when the machine is built by Griffon the code is G509 or G510. 
When built by Automoto the code is A19 (p109) or A14 (p110). 
Aiglon, Automoto and Griffon are also member of the Peugeot company. 
They used different number for the engine. 
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Beurzen/evenementen 2015 
Ook dit jaar vindt als vanouds weer het Nationaal Veteraan Treffen plaats, 
net als voorgaande jaren op het Exercitieterrein in het centrum van Woerden. 
 
Zaterdag 26 september 
De CFM is aanwezig met een clubstand 
 
De voorbereidingen van het treffen zijn alweer in volle gang. Het NVT pakt 
ditmaal ook extra uit, we bestaan dan 25 jaar!.  

Totally there are built 20700 machines of the type 109-209-110-210 and by 
all Peugeot factories. 
My engine number is 110669. Perhaps your machine has a engine of Aiglon, 
Griffon and i think of Automoto. Because of the engine number starting with 
MOT. We will try to find this in the documents. 
I made a digital copy of the manual (in French). 
At this moment i am busy with the P210. The engine is in parts, Everything 
is checked and cleaned, new bearings and I can start building up. 
If you need some information, please contact us.  
And please let us know the type of your engine when you have taken the 
measure of the piston. 
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In het schuurtje van Wim van Duuren  (vervolg) 
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Jan Petter (2) 
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Informatie Club Franse Motoren 
Doel: Het verspreiden van kennis over Franse motorfietsen, vertalen van tek-
sten, elkaar helpen en stimuleren en als het kan, er nog wat leuke contacten 
aan over houden ook. We organiseren enkele bijeenkomsten, een Jaarrit en 
we beheren documentatie in een documentatiecentrum. 


